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Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 
 

 

Č.j.: 208/2019/ZSKr 

 

 

PODMÍNKY VÝZVY 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené níže uvedeným 

zadavatelem v souladu s ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a vnitřním předpisem organizace – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, vše 

v platném znění. 

 

1. Název veřejné zakázky: 

„REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTOR A ŠATEN 

V ZŠ KŘÍŽOVÁ, JIHLAVA“ 

 

2. Druh zakázky: stavební práce 

 

3. Zadavatel: 

Název:   Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 

Sídlo:   Křížová 1367/33, Jihlava, 586 01 

IČO:   70878854 

Statutární orgán: Mgr. Jana Nováková Hotařová, ředitelka školy 

Kontaktní osoba ve věci výběrového řízení: 

Hana Hudecová, ekonomka školy 

Tel.: 565 598 205, e-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz 

 

4. Předmět a předpokládaná cena zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je 

kompletní provedení stavebních prací na výše uvedenou veřejnou zakázku dle těchto 

zadávacích podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém „Návrhu smlouvy o 

dílo“. 

Předpokládaná hodnota zakázky: 680.000,- Kč bez DPH. 

 

5. Lhůta pro podání nabídky:  17. 5. 2019 do 12:00 hod. 

 

6. Doba a místo plnění zakázky: Základní škola Jihlava, Křížová 33 

Zahájení prací: možné od 1. 7. 2019 (po předání staveniště) 

Dokončení prací a předání díla: nejdéle do 26. 7. 2019 

 

7. Podklady pro zpracování písemných nabídek 
Jako podklady pro zpracování nabídky obdrží jednotliví dodavatelé: 

 Projektovou dokumentaci zak.č. 289 05 z dubna 2019 zpracovanou Ing. arch. 

Zuzanou Hrubešovou, PROJEKTOVÝ ATELIÉR, Havlíčkova 46, Jihlava 

 Krycí list nabídky – příloha č. 1 

 Čestné prohlášení o základní způsobilosti – příloha č. 2 

 Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 3 
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Místo plnění je přístupné po dohodě s ředitelkou školy a zadavatel nestanovuje datum 

a čas prohlídky místa plnění. 

 

8. Způsob zpracování cenové nabídky: 
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který uchazeč převzal jako podklad pro 

zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky, ve kterém uchazeč doplní vynechané 

údaje a podpis oprávněné osoby. Cena předmětu veřejné zakázky bude stanovena 

jako nejvýše přípustná s uvedením cen bez DPH, platná po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. Vyjádřena bude oceněním technických jednotek jednotkovými cenami 

v členění dle výkazu výměr. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné 

ke splnění zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 

Součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr. Při zpracování nabídkového rozpočtu 

musí být dodržena struktura předloženého výkazu výměr. 

Ve výkazu výměr nesmí účastník provádět žádné změny, nesmí měnit názvy položek, 

položky slučovat ani měnit jejich pořadí. V případě zjištění jakékoliv změny ve 

výkazu výměr bude účastník z této veřejné zakázky vyloučen. 

Ve výkazu výměr musí být oceněny všechny položky, ocenění položek nulou je 

nepřípustné (uchazeč bude vyloučen). 

Kompletní nabídka uchazeče včetně všech příloh, bude předložena v českém jazyce 

v listinné formě v jednom vyhotovení.  

 

9. Platební podmínky: 
Provedené práce budou fakturovány včetně daně z přidané hodnoty po vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. dnem odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 

přejímacím řízení nebo plynoucích z kolaudačního souhlasu. Výše faktury bude 

odpovídat skutečně provedeným pracím s doloženým položkovým rozpočtem 

odsouhlaseným zadavatelem.  

 

10. Způsob podání cenových nabídek: 

Nabídky budou doručeny osobně na podatelnu (ul. Křížová 33, 1. patro, č. dveří 117) 

nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele: Základní škola Jihlava, Křížová 33, 

příspěvková organizace, Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava. 

Nabídky budou v listinné formě v řádně uzavřené, zalepené obálce, opatřené na 

uzavření razítkem uchazeče s tímto označením: 

 Nabídka NEOTEVÍRAT – AKCE: 

„REKONSTRUKCE VSTUPNÍCH PROSTOR A ŠATEN V ZŠ KŘÍŽOVÁ, 

JIHLAVA“ 

 

I v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum a čas přijetí nabídky 

podatelnou školy. 

Nabídky nelze zasílat pomocí datové schránky. Zadavatel neumožňuje účastníkům 

výběrového řízení přístup k otevírání obálek. 

 

11. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek 

předložením: 

 Základní kvalifikační předpoklady – prokáže účastník čestným prohlášením – 

viz podklady pro zpracování písemných nabídek – příloha č. 2. 
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 Profesní kvalifikační předpoklady – účastník předloží kopie dokladů: 

a) Doklad o oprávnění podnikat pro daný typ veřejné zakázky provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování nebo montáž, opravy, revize a zkoušky 

elektrických zařízení) – živnostenský list (popř. výpis z živnostenského 

rejstříku) 

b) Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní 

zapsán 

c) Kopii pojistné smlouvy odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem jeho 

činností vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální 

výši 200tis. Kč. 

 Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže seznamem minimálně 2 

zakázek realizovaných za posledních 5 let, jejichž předmětem plnění byly 

stavební práce obdobného charakteru a rozsahu. U každé zakázky bude uveden 

název a kontaktní údaje objednatele, doba a místo provádění stavebních prací a 

výše ceny stavebních prací bez DPH. Seznam bude podepsán oprávněnou osobou 

uchazeče. Za oprávněnou osobu uchazeče se považuje osoba statutárního orgánu 

u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu jednat se u fyzické 

osoby považuje tato osoba fyzická, popř. její zmocněný zástupce. V případě 

zmocnění musí být doložena plná moc v originále nebo stejnopisu s ověřením 

jeho pravosti. 

 

12. Způsob hodnocení nabídek: 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a to 

nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

V případě rovnosti nabídkových cen bude rozhodující datum přijetí nabídek. 

 

13. Variantní řešení nabídek: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

14. Předání zadávací dokumentace: 

Uchazečům je zadávací dokumentace k dispozici na elektronické adrese: 

http://www.zskrizova.cz/skola/ v sekci Finance a hospodaření školy–výběrová řízení. 

 

15. Další podmínky zadavatele: 

 Písemná nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka. V případě, že nabídka nebude podepsána osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka, ale jinou osobou, je nutno přiložit doklad o oprávnění k 

podpisu nabídky jinou osobou. 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v 

omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno 

manipulováni s jednotlivými listy nabídky, všechny listy nabídky včetně příloh 

budou řádně očíslovány. 

 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení těchto zadávacích 

podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní 

dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

 

16. Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout všechny nabídky 

 změnit, případně zrušit tuto veřejnou zakázku  

http://www.zskrizova.cz/skola/
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 nevracet podané nabídky jednotlivým účastníkům 

 neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem 

 nehradit účastníkům žádné náklady spojené s podáním nabídky na tuto veřejnou 

zakázku 

 

 

17. Přílohy zadávacích podmínek: 

 Projektová dokumentace zak.č. 289 05 z dubna 2019 zpracovanou Ing. arch. 

Zuzanou Hrubešovou, PROJEKTOVÝ ATELIÉR, Havlíčkova 46, Jihlava 

 Krycí list nabídky - příloha č. 1 

 Čestné prohlášeni o základní způsobilosti - příloha č. 2 

 Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 3 

 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 

 

 

 

Mgr. Jana Nováková Hotařová 

             ředitelka školy 

 

V Jihlavě dne 6. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob 

Dle nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), si vás dovolujeme informovat, že 

budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely agendy zadávacích řízení veřejných 

zakázek v rozsahu, v jakém jste nám údaje předal/a. Tyto údaje budou zpracovávány pouze 

pro účely této agendy, a to po dobu nezbytně nutnou. Předpokládaná doba zpracováni je 10 

let, poté budou předmětem skartačního řízení.  

Důvodem pro zpracování vašich údajů v této agendě je splnění zákonné povinnosti uložené 

Základní škole Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace, zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

Příjemcem údajů je pracovník školy, údaje jsou předávány třetím osobám v souvislosti s 

úkony vyplývajícími z uvedeného zákona. Kontaktní informace: Základní škola Jihlava, 

Křížová 33, příspěvková organizace, Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava V záležitosti ochrany 

osobních údajů se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů Email: 

ekonomka.skoly@zskrizova.cz, Telefon: 565 598 205. Máte právo požadovat od správce 

přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 

a vznést námitku proti zpracování. Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.  


